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Útdráttur 

Í þessari tilraun var markmiðið að athuga áhrif umhverfis á frammistöðu en tilraunin 

var með einliðasniði þar sem A stendur fyrir grunnlínuskeið og B stendur fyrir íhlutunarskeið 

eða inngrip. Tilraunin var gerð í þjónustuveri fyrirtækis þar sem frammistaða starfsfólks er 

mæld út frá þjónustustigi sem er mælt með þeim hætti að fylgjast með hversu löngum tíma 

dags starfsmaður ver í að tala við viðskiptavin eða vera tilbúinn að tala við hann. Inngripið í 

þessari tilraun voru þrír áhrifaþættir í starfsumhverfi starfsmanna sem voru fjarlægði úr 

umhverfinu til athuga áhrif þeirra á frammistöðu starfsmanna. Þessi þrír þættu voru tafla sem 

starfsmen skrifa afköst sín yfirdaginn, morgunfundir þar sem farið er yfir árangur gærdagsins 

og sett markmið fyrir daginn og svo var það mælaborð í tölfun starfsmanna þar sem starfsfólk 

gat fylgst með frammistöðu sinni og annara yfir daginn. Tilraunin stóð yfir um þriggja 

mánaða tímabil  og niðurstöðurnar leiddu í ljós að með því að fjarlægja inngripið hafði það 

neikvæð áhrif á frammistöðu.  

Lykilorð: Frammistaða (job performance), Sjálfsmat (self-regulation), 

Stefnumarkandi markmið (goal orientation) 
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Inngangur 

Eitt af markmiðum fyrirtækja er að ná árangri í þeirri starfsemi sem þau starfa í. Það 

er hlutverk starfsfólks að framfylgja þeim markmiðum eftir sem sett eru svo ásættanlegur 

árangur náist. Sá árangur byggir meðal annars á frammistöðu starfsfólksins.  

Hugtakið frammistaða lýsir ákveðinni hegðun sem leiðir af sér einhverja niðurstöðu 

(Riggio, 2003). Einstaklingur getur að mestu leiti stýrt hegðun sinni og hefur þar með áhrif á 

frammistöðu sína en það segir ekkert til um árangurinn í heild sinni. Hver starfsmaður getur 

því lagt sitt af mörkum til að ná fram góðum árangri. Hver og einn starfsmaður hefur sín 

einkenni, hæfni og færni en það eru margir aðrir áhrifaþættir sem hafa áhrif á það hvernig 

fólki gengur að ná þeirri frammistöðu sem stefnt er að.  

Fyrirtæki hafa í auknu mæli fylgst vel með frammistöðu starfsfólks hvort sem það eru 

almennir starfsmenn eða stjórnendur fyrirtækisins (Muchinsky, 2006). Til eru margar aðferðir 

til að mæla frammistöðu og eitt af þeim er frammistöðumat sem er mikilvægur þáttur í 

mannauðstjórnun fyrirtækja til þess að hægt sé að hámarka árangur. Frammistöðumatið er 

bæði framkvæmt með formlegum og óformlegum hætti og er til þess fallið að finna út styrk 

og veikleika starfsfólks (Muchinsky, 2006; Riggio, 2003). Sonnentag og Frese (2002) hafa 

bent á það að lítil áhersla hefur verið lögð í að skilgreina hvað felst í hugtakinu frammistaða. 

Campbell (1990) tekur undir það og segir því þannig háttað að frammistaða hafi ekki enn 

verið skilgreind á fullnægjandi hátt og nauðsynlegt sé að gæta þess að greina á milli árangurs 

og þeirrar hegðunar sem leiðir til árangurs.  

Það er algengt að fólk rugli saman hugtökunum árangur og frammistaða (Muchinsky, 

2006; Riggio, 2003). Munin á þessum hugtökum má skýra með þeim hætti að frammistaða sé 

ákveðin hegðun eða hegðunarmynstur sem hefur áhrif á eða leiðir af sér einhvern tiltekinn 

árangur. Hver starfsmaður getur að mestu leyti stjórnað sinni eigin hegðum sem hefur áhrif á 

frammistöðu hans en ekki á heildarárangur þegar upp er staðið (Muchinsky, 2006; Riggio, 

2003). Frammistaða skiptist í tvo þætti: Verkefnatengda og huglæga frammistöðu og því er 

mikilvægt að greina þar á milli þegar verið er að skilgreina frammistöðu almennt. 

Verkefnatengd frammistaða segir til um hæfni og færni starfsmanns til að takast á við 

tæknilega þætti starfsins. Huglæg frammistaða kemur hins vegar með aðra þætti eins og 

félagslega þætti sem getur falist meðal annars í því að koma fram með hugmyndir að bættum 

verkferlum, aðstoða samstarfsmenn og fleira (Sonnentag og Frese 2002). 
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Hegðum starfsmanna sýnir hvað þeir gera í ákveðnum aðstæðum í vinnunni og þarf sú 

hegðun að samræmast þeim markmiðum sem fyrirtækið hefur sett sér. Athöfnin sem 

framkvæmd er þarf að vera mælanleg og hluti af frammistöðu. Fyrirtæki ræður til sín 

starfsfólk byggt á fyrri frammistöðu þess og að viðkomandi starfsmaður standist þær kröfur 

sem til er ætlast um  frammistöðu þar sem árangur fyrirtækisins veltur að mestu leiti á hegðun 

þeirra og frammistöðu. Það fer svo eftir eðli starfsins hvers konar hegðun þarf til að ná fram 

þeirri frammistöðu sem skilar fyrirtækinu þeim árangri sem stefnt er að. Það þarf að hafa það 

í huga að þrátt fyrir að starfsmaður hegði sér eins og best verður á kosið þá eru aðrir þættir 

sem geta haft áhrif á árangurinn. Það þarf að hafa í huga að þrátt fyrir að hegðunin 

starfsmanna sé til fyrirmyndar er ekki öruggt að útkoman verði eins og til er ætlast. Margir 

aðrir þættir geta haft áhrif á þann árangur þrátt fyrir að starfsmaðurinn skili framlagi sínu 

óaðfinnanlega (Campbell, 1990). Til þess að hægt sé að meta hversu vel starfsmenn standa 

sig í sínu starfi þarf að framkvæma einhverskonar frammistöðumat. Það er skilgreint ferli við 

að meta frammistöðu starfsmanna samanborið við þá staðla og viðmið sem fyrirtækið vinnur 

út frá og það mælir árangur (Riggio, 2003).  

Fjölmargar kenningar hafa verið settar fram þar sem tengsl milli hvatningar og 

frammistöðu eru skoðuð (Houldsworth og Jirasinghe, 2006) t.d. þarfapýramídi Maslows 

(Maslow´s hierarchy of needs) (González og Sierra, 2002), kenningin um markmiðasetningu 

(goal setting theory) (Locke og Latham, 1994), tvíþáttakenning Herzbergs (Herzberg´s two-

factors theory) (Çınar, Bektaş og Aslan, 2011), hvatakenning McClellands (McClelland´s 

achivement motivation theory) (Dinibutun, 2012), væntingakenningin (expectancy theory) 

(Gibbon, 1977) og kenningin um styrkingu (reinforcement theory) (Burgess og Akers, 1966). 

Allar þessar kenningar fjalla um það hvernig er hægt að hafa áhrif á frammistöðu starfsfólks 

en hver þó með sínum hætti. Hvatning er ekki endilega sýnileg og hún er í eðli sínu innra afl 

hvers og eins. Maðurinn er drifinn áfram af lönguninni til að ná árangri sama hvort það er í 

íþróttum, vinnunni eða sínu eigin lífi (Schultz, 2002). Hvatningu er jafnan skipt í innri og ytri 

hvatningu innan viðskiptafræði (D‘Ausilio, 2008). Innri hvatning er þegar einstakling langar 

að gera eitthvað á eigin forsendum og ytri hvatning á við þar sem utanaðkomandi þættir fá 

einstakling til að gera ákveðna hluti. Í innri hvatningu er það verkefnið sjálft sem hvetur 

starfsmann áfram, ef verkefnið er áhugavert og það skiptir starfsmanninn máli leiðir það til 

innri hvatningar (Jones og George, 2003). Utanaðkomandi þættir sem gætu haft áhrif á 

einstakling eru gjafir, peningar eða einhverskonar afleiðing af gjörðum hans (D´Ausilio, 

2008). Rannsókn sem Deci (1971) framkvæmdi sýnir fram á það, ef starfsmaður vinnur 
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verkefni drifinn áfram af innri hvatningu en fær að auki greitt fyrir verkefnið þá eykur það 

hvatningu starfsmannssins í heild sinni en minnkar hlutfalls innri hvatningu á móti þeirri ytri. 

Þessi rannsókn sýnir að innri og ytri hvatning geta unnið vel saman. Ytri hvatning verður 

aftur á móti til vegna umbunar eða afleiðingar sem myndast vegna hegðunar starfsmanna við 

framkvæmd verkefnis (Jones og George, 2003). Ytri hvatning er ekki drifin áfram af ánægju 

starfsmannssins af verkefninu heldur vegna þeirra umbunar sem hann fær þegar verkefninu 

lýkur (Ryan og Deci, 2000). Ytri hvatning kemur vegna utanaðkomandi áhrifa og er því 

ólíklegra að starfsmaður sýni frumkvæði í sinni hegðun þar sem það er umbunin sem drífur 

hann áfram en ekki verkefnið sjálft. Í þeim aðstæðum þar sem eftirlit með starfmönnum er 

mikið og ákveðnar reglur um hegðun þeirra hentar ytri hvatning mjög vel ásamt því þar sem 

verkefni krefst skapandi hugsunar frá starfsmönnum (Kwok og Gao, 2005). 

Það er ein stærsta áskorun stjórnenda fyrirtækja að finna lausnir á því hvað fær 

starfsfólk til að leggja sig fram og hámarka árangur fyrirtækisins (Hilgard, 2000). Starfsmenn 

eru jafn misjafnir og þeir eru margir og því er engin ein töfralausn sem hentar öllum (Hersey, 

Blanchard og Johnson, 2001). Há laun og bónusgreiðslur hvetja suma starfsmenn áfram á 

meðan eindreginn áhugi á verkefnum eða starfsemi fyrirtækisins hvetur aðra starfsmenn 

áfram. Félagsleg þörf er mjög mikilvægur þáttur í væntingum starfsmanna þar sem samskipti 

eru óhjákvæmileg bæði í vinnu og utan vinnu. Það má því segja að grunnhvatir einstaklinga 

séu þrjár, nánar tiltekið innri ávinningur, fjárhagslegur ávinningur og félagsleg þörf (Maund, 

2001). 

Vel skilgreind markmið leiða til betri árangurs en ef engin markmið eru sett. Í 

rannsókn Bandura og Cervone (1983) sýna þau fram á að vel skilgreind markmið virka sem 

hvatning þar sem þau gefa starfsmönnum ákveðinn tilgang. Þar kom einnig fram að það 

skiptir máli hversu háleit markmiðin voru og sýndi rannsókn þeirra fram á að háleit markmið 

skiluðu meiri árangri en þau sem voru ekki háleit. Í annarri rannsókn eftir Rothkopf og 

Billington (1979) leiddu niðurstöður í ljós að með því að beina sjónum að þeim hlutum sem 

skipta mestu máli með skilgreindri markmiðasetningu þá skilaði það sér í betri árangri í starfi. 

Það er mjög mikilvægt að það sé samræmi í markmiðasetningu hjá fyrirtækinu og 

starfsmönnum þess. Lykilatriði er að starfsmenn komi að markmiðasetningunni en þar af 

leiðandi verða starfsmenn meðvitaðri um markmiðin. Að vera meðvitaður um markmið sín 

hefur hvetjandi áhrif og því er líklegt að starfsmenn leggi meira á sig fyrir vikið. Mikilvægt er 

að markmiðin séu mælanleg svo stjórnendur geti veitt starfsmönnum endurgjöf varðandi þau 

markmið sem sett hafa verið (Schultz, 2002). 
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Samkvæmt stefnumarkandi markmiðum eru einstaklingar annað hvort með lærdóms 

eða árangurs afstöðu gagnvart verkefnum (Bell og Kozlowski, 2002). Starfsmenn með háa 

lærdóms afstöðu eru sveigjanlegri og leggja sig ekki bara fram við að ná núverandi 

markmiðum heldur þróa þeir færni sína og aðlaga hana að nýjum aðstæðum og nýjum 

verkefnum. Árangurs afstöðu má skipta í tvennt: Afstöðu þar sem fólk með háa árangurs 

afstöðu einbeitir sér frekar að frammistöðu sinni til að sína eigin hæfni og líta betur út fyrir 

öðrum og afstöðu þar sem fólk einbeitir sér að eigin frammistöðu til þess að forðast neikvæða 

umræðu og líta illa út fyrir öðrum (Elliot og Harackiewicz, 1996). Rannsóknir hafa sýnt fram 

á mun milli þess hvernig einstaklingar með lærdóms og árangurs afstöðu bregðast við 

erfiðum verkefnum eða mistökum en einstaklingar með lærdóms afstöðu koma yfirleitt alltaf 

betur út en þeir sem eru með árangurs afstöðu (Bell og Kozlowski, 2002). Sú nálgun að 

flokka afstöðu fólks eftir lærdóms og árangurs afstöðu hvetur til áhrifamikla og gagnlegra 

ferla til að auðvelda hámarksnýtingu tiltekna verkefna (Elliot og Harackiewicz, 1996). Þau 

stefnumarkandi markmið tengjast einkennum sjálfstjórnunar (self-regulation) sem snýst um 

jákvæða niðurstöðu. Sjálfstjórn vísar til þess hvernig starfsmaður getur stjórnað tilfinningum, 

hugsun og hegðun sinni í ákveðnum aðstæðum. Sjálfstjórn er mikilvæg til þess að koma í veg 

fyrir að starfsmaður stjórnist af ósjálfráðum viðbrögðum eða gefist upp á erfiðum verkefnum 

heldur frekar rísi upp og nái þeim markmiðum sem sett hafa verið (Harter, 1990). Ferlar þar 

sem starfsmenn viðhalda ákveðnu hugarfari, hafa áhrif og hegða sér í samræmi við þau 

markmið sem sett hafa verið er lýsing á sjálfstjórn í námi (self-regulated learning) (Schunk 

og Zimmerman, 2008). 

Það fer eftir stöðu og styrk aðstæðna hverju sinni hvort þær hafi áhrif á hegðun 

starfsfólks. Sem dæmi þá eru starfsmenn líklegri til þess að leggja sig meira fram þegar 

afleiðing hverra mistaka eru dýrkeypt en þegar mistök í starfi skipta minna máli. Starfsfólk er 

líklegra til þessa að sýna góða frammistöðu ef afleiðingar gjörða þeirra eru miklar heldur en 

þegar þær eru litlar. Persónueinkenni fólks hafa líka áhrif á það hvernig fólk bregst við 

ákveðnum aðstæðum til dæmis þá breytir einstaklingur með sterkan persónuleika hegðun 

sinni lítið í breyttum aðstæðum (Dalal, Meyer, Bradshaw, Green, Kelly og Zhu, 2015). Þá er 

samviskusamur starfsmaður líklegri til þess að vinna áfram á sínum meðalhraða óháð því 

hvaða breytingar í umhverfinu eiga sér stað. Hins vegar ef horft er til samviskusamra 

einstaklinga sem hafa veikan persónuleika þá eru þeir líklegri til að breyta hegðun sinni við 

breyttar aðstæður (Dalal o.fl, 2015). 
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Í þessari tilraun er aðaláhersla á sjálfsmat (self-monitors). Þeir sem eru með hátt 

sjálfsmat eru hæfir til að meta aðstæður og aðlaga sig að þeim. Þeir hegða sér í samræmi við 

væntingar annarra og eru líklegir til að setja sér markmið til þess að ganga í augun á öðrum. 

Hins vegar eru þeir sem eru með lágt sjálfsmat ekki tilbúnir að gefa af sér neinar glansmyndir 

heldur skiptir þá meira máli sín eigin birtingarmynd og hvernig hún uppfyllir þeirra innri hvöt 

(Day og Schleicher, 2006). Einstaklingar sem eru með hátt sjálfsmat kunna að verja töluvert 

meiri tíma og orku í að undirbúa sig undir félagsleg samskipti og geta aðlagað sig að 

aðstæðum séu þær vel skilgreindar. Þeir eru vel meðvitaðir um sína stöðu í samskiptum við 

aðra og treysta á hegðun annarra (Dalal, o.fl, 2015). 

Sjálfsmat er því gott tæki til að skilgreina áhrifaþætti persónustyrks (Dalal, o.fl, 

2015). Flest bendir til þess að þeir sem hafa hátt sjálfsmat standi sig að jafnaði betur en þeir 

sem eru með lágt sjálfsmat á mikilvægum þáttum eins og að aðlagast umhverfi sínu og skara 

fram úr (Day og Schleicher, 2006). Ef málið er skoðað út frá fylgjendum sem eru þeir 

starfsmenn sem fljóta með straumnum þá eru þeir sem eru með lágt sjálfsmat líklegri til að 

vera fyrirsjáanlegri í hegðun sinni. Hegðunarvandi og fyrirsjáanleiki ætti að auka 

trúverðugleika þeirra að því tilskildu að hegðun þeirra sé ekki óvirk eða eyðileggjandi. Það 

má alveg færa rök fyrir styrkleikum einstaklinga með lágt sjálfsmat en þeir sem eru með hátt 

sjálfsmat geta komist í aðstæður þar sem væntingar eru óraunhæfar, í ósamræmi og 

ósannfærandi (Day og Schleicher, 2006).  

Líkt og áður hefur komið fram þá getur ýmislegt haft áhrif á frammistöðu og í því 

ljósi áhugavert að nefna að gerð var rannsókn meðal tveggja þjónustustöðva hjá 

Reykjavíkurborg (2016). Í þeirri rannsókn var verið að kanna hvort með því að stytta 

vinnuvikuna án launaskerðingar hefði áhrif á frammistöðu starfsmanna, ef svo þá með hvaða 

hætti. Notaðir voru nokkrir mælikvarðar til að mæla árangurinn en þeir þættir voru kannanir 

sem mátu til dæmis álag og starfsánægju fyrir og á meðan tilrauninni stóð, þjónustukönnun 

sem var lögð fyrir neytendur þeirra stofnana, verkefnafjöldi, yfirvinnutímar og fjarvistir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að með því að stytta vinnuvikuna þá hafði það lítil 

sem engin áhrif á afköst og þjónustustig starfsfólks. En með því að stytta vinnuvikuna hafði 

það þau áhrif að andlagt og líkamlegt álag minnkaði á tímabilinu ásamt því sem starfsánægja 

jókst. Enginn marktækur munur var á upplifun neytenda við þessar breytingar, 

veikindadögum fækkaði, yfirvinnutímum fjölgaði þó örlítið en þegar öllu er á botninn hvolft 

þá hafði þetta lítil áhrif á afköst og þjónustustig. En þessi breyting á aðstæðum hafði þau áhrif 

að fólk var ánægðara, leið betur í vinnunni og varð sjaldnar fjarverandi vegna veikinda en á 
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sama tíma hélst sama þjónustustig. Það leiðir til þess að með því að stytta vinnuvikuna jókst 

frammistaða sem nemur þessum fimm klukkutímum sem hún var stytt um. 

Hvernig á að hámarka árangur starfsmanna er sú spurning sem forsvarsmenn 

fyrirtækja velta gjarnan fyrir sér. Til þess að geta svarað þessari og fleiri spurningum um 

frammistöðu þá þarf að finna kjarnann sem er falinn í því hvað það er sem hefur áhrif á 

hegðun fólks. Tilraun þessi snýst um að athuga hvort ákveðnar tilteknar aðstæður hafi áhrif á 

frammistöðu og afköst starfsmanna. Tilraunin var með einliðasniði (single-subject design) 

þar sem mælingar geta bæði verið á einstaklingi eða á hópi. Einliðasnið á rætur að rekja til 

atferlisgreiningar og byggir á, í sinni einföldustu mynd, á samanburði á íhlutun/inngripi 

(táknað með B) og grunnskeiði (táknað með A) (Þorlákur Karlsson, 2005). 

Aðferð 

Þátttakendur 

Tilraunin var gerð í þjónustuveri fyrirtækis á höfuðborgarsvæðinu. Allir þeir 

starfsmenn sem voru í vinnu á tilraunatímanum voru þátttakendur (um 23 starfsmenn), en 

skilyrði þess að viðkomandi starfsmaður yrði gjaldgengur í rannsókninni var að hann þurfti 

að vera í vinnu þegar inngripið var tekið út og sett inn að nýju til viðmiðunar. 

Mælitæki og framkvæmd 

Frammistaða starfsfólksins var mæld í fimm skeiðum. Mælt var hlutfall þátttakenda í 

síma, fjölda símtala, fjölda tölvupósta, fjölda verka og mat á frumkvæði starfsmanna sem 

metið var. Mælingar á símtölum fór fram í gegnum símkerfi sem heldur utan um alla tölfræði 

hvað varðar þau símtöl sem berast inn í þjónustuverið. Önnur gögn eru vistuð í 

viðskiptamannakerfi fyrirtækisins sem og frumkvæði starfsmanna við viðskiptavini sem er 

hluti af hvatakerfi fyrirtækisins.  Sá mælikvarði sem á best við þjónustuverið er þjónustustig 

sem er mælt með þeim hætti að fylgjast með hversu löngum tíma dags starfsmaður ver í að 

tala við viðskiptavin eða vera tilbúinn að tala við hann. Þjónustustig er aðalmælitækið sem 

notast er við í þjónustuverinu. Stillingar í símkerfi þess eru með þeim hætti að starfsmaður 

hefur fjóra valmöguleika á skráningu meðan hann er í vinnu. Starfsmaðurinn er tilbúinn að 

tala við viðskiptavin, starfsmaðurinn er ekki tilbúinn að tala við viðskiptavin, starfsmaðurinn 

er að tala við viðskiptavin eða starfsmaðurinn er í eftirvinnslu og frágangi eftir að hafa 

þjónustað viðskiptavin. Þjónustustig er hversu hátt hlutfall starfsmaður er að tala við 

viðskiptavin eða tilbúinn til að tala við hann af þeim heildartíma sem starfsmaður er skráður 
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til vinnu. Í lok hefðbundins vinnudags í þjónustuverinu þá fyllir starfsfólkið í ákveðna reiti á 

töflu sem hangir upp á vegg. Markmið starfsmanna er að þetta hlutafall fari ekki undir 40%. 

Ef starfsmaður er með lægra hlutfall en þessi 40% skrifar hann með rauðum penna á töfluna 

annars með grænum. Morguninn eftir er farið yfir þessar tölur ásamt fleiri skipulagstengdum 

þáttum starfsins. Taflan er sýnileg þannig að hver og einn starfsmaður hefur tök á því að sjá 

hvernig hann stendur í samanburði við samstarfsfólk sitt og fær starfsmaðurinn hrós og 

ábendingar eftir frammistöðu. Inngripið er því morgunfundirnir og taflan með öllum þeim 

skráningum og upplýsingum sem á henni eru ásamt þeirri sýn sem starfsfólk hefur á eigin 

frammistöðu auk samanburðar við aðra. Það er hægt að fela sýn starfsfólks að þessum 

upplýsingum og með því að skrifa ekki upplýsingarnar á töfluna þá vissi starfsfólkið ekki 

hvort það væri verið að halda utan um þessar upplýsingar eða ekki. Með því að fjarlægja 

inngripið og þar með sýn þeirra var hægt að mæla frammistöðu án morgunfundar og 

töflunnar. Inngripið var fjarlægt með þeim hætti að engir fundir voru haldnir á morgnanna, 

töflurnar voru ekki notaðar með neinum hætti auk þess sem allar sýnilegar upplýsingar um 

eigin frammistöðu og annarra var falið. Starfsmönnum var ekki tjáð að þeir væru í tilraun 

enda hefði það getað haft áhrif á hegðun þeirra. 

Það eru til nokkrar útfærslur af einliðasniðum. A stendur fyrir grunnlínuskeið og B 

stendur fyrir íhlutunarskeið eða inngrip. Einfaldasta útfærslan af einliðasniði er A-B snið en 

það er jafnframt veikasta sniðið með veikt innra réttmæti. En með því að bæta við öðru 

grunnskeiði A-B-A þá styrkist það fyrir ógnum innra réttmætis. Hægt er að beita margþættu 

grunnskeiði (t.d. A-B-A-B-A) til að draga enn frekar úr ógnum við innra réttmæti (Guðrún 

Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). Aðstæður í fyrirtækinu voru þess eðlis að ekki var 

hægt að notast við hefðbundið A-B-A-B-A, heldur var unnið með B-A-B-A-B tilraunasniði 

þar sem fyrirtækið var nú þegar að beita inngripinu sem kanna átti hvort hefði áhrif á 

frammistöðu starfsmanna.  

Tilraunin fór fram í febrúar, mars og apríl og hófst á því að frammistaða starfsfólks í 

þjónustuverinu var mæld í tíu daga. Eftir það var svo framkvæmd önnur mæling á fimm daga 

tímabili þar sem inngripið var fjarlægt, því voru engir töflufundir og starfsfólk hafði engin 

tök á því að fylgjast með þeim mælikvörðum sem tilraunin náði til. Einnig var komið í veg 

fyrir að starfsfólk gæti fylgst með eigin frammistöðu með því að fjarlægja mælaborð sem hélt 

utan um upplýsingar starfsmanna yfir daginn. Inngripið var fjarlægt í annað sinn til þess að 

geta greint söguáhrif og styrkt innra réttmæti tilraunarinnar.  
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Niðurstöður 

Mynd 1 sýnir meðal þjónustuhlutfall starfsmanna þjónustuversins frá 8. febrúar til 22. 

apríl. Mikilvægt er að hafa í huga að við hver mánaðamót berast þjónustuverinu fleiri símtöl 

en aðra daga mánaðarins sem verður til þess að svörun verður lægri á þeim tíma. Þrátt fyrir að 

svörun lækki á þessum tíma þá ætti þjónustustig starfsmanna, að öllu jöfnu, ekki að lækka þar 

sem þjónustustig er sá tími sem annað hvort er varið í að tala við viðskiptavin eða vera 

tilbúinn að tala við viðskiptavin. Það ætti því frekar að hækka ef eitthvað er, því við hver 

mánaðamót er tilfærslan þannig að í stað þess að starfsmenn séu tilbúnir að tala við 

viðskiptavin þá eru þeir að tala við viðskiptavin. Sé hverjum mánuði fylgt eftir virðist sem 

ákveðin jákvæð leitni sé innan hvers mánaðar sem gefur til kynna að þjónustustig aukist 

innan hvers mánaðar. Hins vegar, þegar gögnunum var safnað saman kom strax í ljós að 

ákveðnir dagar höfðu ákveðna sérstöðu sem taka þurfti mið af við söfnun og túlkun 

gagnanna. Dagana 8.-10. febrúar var þjónustuverið undirmannað og þar að auki voru nýir 

starfsmenn í þjálfun. Það leiddi til þess að hver starfsmaður sem sá um þjálfun á nýjum 

starfsmanni þurfti að gefa sér meiri tíma milli símtala til að sinna nýliðanum með tilheyrandi 

lækkun í þjónustustigi. Dagana 16.-18. mars voru færri í vinnu en venja er ásamt því að 

nokkrir starfsmenn voru part úr degi á námskeiðum þessa daga. Þá þurfa starfsmenn að skrá 

sig sem ekki tilbúna til að tala við viðskiptavin og þar með hefur það áhrif á þjónustustig 

þeirra. Þá er vert að geta þess að 1. og 4. apríl voru álíka þjónustufrekir dagar fyrir 

þjónustuverið. Einn helsti kostur einliðasniðs er að hægt er að bregðast við breytingum sem 

eiga sér stað í umhverfi tilraunarinnar (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003) og því 

var ákveðið að fjölga dögum þegar inngripið var til staðar (B) þegar ljóst var að fyrstu 

dagarnir í febrúar og einnig í mars voru þess eðlis að þeir myndu ekki gefa rétta mynd af 

þjónustustigi hvers dags. Eðlilegur samanburður beggja grunnskeiða (A) er því, fyrir fyrra 

grunnskeiðið, dagarnir 22. til 26. febrúar og 29. mars til 1. apríl, og dagarnir 29. mars til 1. 

apríl og 11. til 15. apríl fyrir seinna grunnskeiðið. 
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Mynd 1. Þjónustustig eftir dögum yfir það tímabil sem rannsóknin á sér stað. Þau svæði sem 

merkt er B eru tímabil þegar inngripið er inni en þau svæði sem eru merkt A eru þau tímabil 

þegar inngripið hefur verið fjarlægt (Páskar voru dagana 21.-28. mars). 

Heildarniðurstöðurnar voru þær að það að fjarlægja inngripið hafði neikvæð áhrif á 

veitt þjónustustig (Mynd 1). Þegar farið var yfir niðurstöður tilraunarinnar fyrir einstaka 

starfsmenn kom í ljós að eftir fyrra grunnskeið þá breyttu tæp 70% starfsmanna hegðun sinni 

þegar inngripið var fjarlægt. Það voru 16 af 23 starfsmönnum sem sýndu aðra hegðun fyrir og 

eftir inngripið. Hver starfsmaður var að meðaltali með rúm 2% hærra þjónustustig vikuna 

fyrir en þá viku sem inngripið var tekið út. Þrír af 16 sem sýndu verri frammistöðu að jafnaði 

heldur en í þeirri viku sem inngripið var fjarlægt. Niðurstaðan var því að 13 af 23 (57%) 

starfsmönnum sýndu almennt fram á hærra þjónustustig á meðan inngripið var til staðar. 

Seinna grunnskeið styrkti niðurstöðu fyrra grunnskeiðs með því að um 75% 

starfsmanna breytti hegðun sinni á seinna tímabilinu sem mælt var. Þar voru 12 af 16 

starfsmönnum sem breyttu hegðun sinni. Hver starfsmaður var að meðaltali með rúm 1,3% 

hærra þjónustustig vikuna fyrir en þá viku sem inngripið var tekið út. En hlutfallið er eilítið 

annað en úr fyrri grunnskeiði þar sem 5 af þessum 12 voru að jafnaði með verri frammistöðu 

þegar inngripið var inni en 7 sýndu hins vegar betri frammistöðu þegar inngripið var inni. 

Sveiflurnar voru minni í seinni mælingunni þar sem áhrif inngripsins höfðu ekki eins mikil 

áhrif og í fyrri mælingunni. Það voru því 44% sem breyttu hegðun sinni með þeim hætti að 

frammistaðan var betri með inngripinu. 

Hver starfsmaður var að meðaltali með 2% betra þjónustustig þegar töflufundir eru 

virkir en þegar töflufundir eru óvirkir ef tekið er mið af fyrra grunnskeiði og 1,3% í því 
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síðara. Það er því um það bil 1,6% munur á frammistöðunni sem er ef til vill ekkert svakalega 

hátt hlutfall en ef þetta er hugsað í raunverulegu samhengi við árangur fyrirtækja þá kann 

þetta að hafa mikil áhrif á hagnað fyrirtækisins. 

Ofangreindar niðurstöður eru heildarmyndin af þjónustuverinu en það ber að nefna að 

ekki eru öll störf í þjónustuverinu eins og því er ákveðin eðlismunur á störfum hvers og eins 

en í grunninn snúast viðmið um þjónustu. Innan þjónustuversins eru símtöl flokkuð í fjóra 

grunnflokka sem skiptast í nokkra undirflokka. Starfsfólk er svo skráð í ákveðna 

styrkleikaflokka í hverjum flokki fyrir sig sem gefur til kynna hvort að viðkomandi 

starfsmaður fái engin símtöl úr þessum flokki eða hvort hann sé í forgangi að fá símtöl úr 

þessum flokki. Ef farið er vel í gegnum þessa flokka þá var enginn áberandi munur á þeim. 

Aðrir þættir sem voru skoðaðir breyttust lítið eins og fjöldi símtala, fjöldi tölvupósta, 

fjöldi verka eða mat á frumkvæði starfsmanna sem metið var, breyttust lítið við það að 

fjarlægja inngripið.  

Umræða 

Þjónustuveri fyrirtækisins má helst lýsa sem miklu keppnisumhverfi þar sem árangur 

starfsmanna er mældur í fjölda símtala, fjölda tölvupósta, fjölda verka og mat á frumkvæði 

starfsmanna sem metið var. En breyting varð á núna um áramótin þar sem minni áhersla var 

lögð á magn þeirra verka sem starfsfólk var að vinna yfir daginn og meiri áhersla var lögð á 

gæði þeirra verka sem unnin eru. Í aðdraganda þessara breytinga hafði skapast umræða um 

hvort morgunfundir og taflan sem árangur starfsmanna er skráður á hafi góð eða slæm áhrif á 

frammistöðu starfsmanna. Í dag er það þannig að aðalmælitæki þjónustuversins er það 

hlutfall sem starfsfólk ver í að þjónusta viðskiptavini eða er tilbúið til þjónustu við hann.  

Niðurstöður tilraunarinnar benda til þess að það myndi skipta máli ef morgunfundir 

og taflan yrðu aflögð í þeirri mynd sem þau hafa verið notuð. Greina mátti mun á 

frammistöðu starfsmanna til hins verra þegar inngripið var fjarlægt (Mynd 1). 

Lítil breyting á frammistöðu starfmanna í fjölmennu fyrirtæki getur haft gífurleg áhrif 

á árangur þess (Sonnentag og Frese, 2002). Það er því mikilvægt að fylgjast vel með 

frammistöðu starfsmanna og mæla áhrif eða árangur breytinga sem gerðar eru á umhverfi 

þeirra (Jackson, Kim, Lee,Choi og Song, 2016).  Einliðasnið er góður kostur til þess (Guðrún 

Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003; Þorlákur Karlsson, 2005).  
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Í þessari tilraun er sérstaklega verið að líta til áhrifa aðstæðna á hegðun það er 

frammistöðu starfsmanna. En líkt og niðurstöður tilraunarinnar sýna þá virtist það hafa áhrif á 

hegðun þeirra þegar breytt var um aðstæður í vinnuumhverfinu með því að taka út fundi á 

hverjum morgni þar sem farið er yfir ákveðin atriði gærdagsins, hvað var gert vel og hvað má 

betur fara. Ef það var eitthvað sem betur mátti fara þá var það skráð sem umbót sem fór þá í 

ákveðið ferli eftir umfangi málsins. Eftir það var farið yfir með hvaða hætti dagurinn átti að 

ganga fyrir sig með ákveðinni markmiðasetningu fyrir verkefni dagsins. Með því að fjarlægja 

þessar aðstæður úr vinnuumhverfi starfsmanna þá er þeim veitt meira frelsi en hvatinn til að 

gera betur en aðrir var fjarlægður og starfsmenn töpuðu yfirsýn.  

Líkt og hefur komið fram þá hefur hvatningu verið skipt í tvennt, annars vegar  innri 

hvatning sem er þegar einstaklingur er drifinn áfram á eigin forsendum og hins vegar ytri 

hvatning sem er þegar einhverjir utanaðkomandi þættir fá einstakling til að framkvæma 

ákveðna hluti (D´Ausilio, 2008). Með því að fjarlægja töfluna fá starfsmenn ekki endurgjöf á 

störf sín í samanburði við aðra og það reynir þá meira á innri hvöt starfsmanns að standa sig 

vel og veita góða þjónustu án þess konar endurgjafar.  

Samkvæmt Bell og Kozlowski (2002) þá eru einstaklingar annað hvort með lærdóms 

afstöðu eða árangurs afstöðu til þeirra verkefna sem þeir takast á við. Það að fjarlægja t.d. 

töflur og mælaborð af vinnustað þá hefur það áhrif á starfsfólk sem er með árangurs afstöðu 

til verkefna sem felur í sér að hvati starfsfólks til að ná markmiðum er ákveðin þörf á að líta 

vel út á töflunni og þar með á morgunfundum næsta dags (Elliot og Harackiewicz, 1996). 

Þegar þessir þættir eru fjarlægðir má leiða líkur að því að hvati starfsmanna til að gera vel 

minnki við þessa breytingu. Að sama skapi getur það haft hvetjandi áhrif á starfsmenn sem 

vilja ekki líta illa út á töflu og morgunfundum. Með því að fjarlægja mælaborðið þá hafði 

fólk ekki tækifæri á því að fylgjast með því hvernig það stóð sig í samanburði við aðra og gat 

því ekki stýrt þessari hegðun. Að fjarlægja töfluna getur haft tvenns konar áhrif á starfsfólk, 

annað hvort slakar fólk þá meira á þar sem það á ekki í hættu að ganga skammargönguna 

(walk of shame) að töflunni og skrifa tölur sínar eða starfsfólk fær ekki þá viðurkenningu sem 

það sækist eftir. Aftur á móti getur starfsfólkið einnig staðið sig betur þegar taflan er tekin út 

vegna þess að það ætlar ekki að láta þessa breytingu slá sig út af laginu. En samkvæmt Elliot 

og Harackiewicz (1996) þá gæti þetta ekki gerst nema í stuttan tíma því ef breytingin er til 

lengri tíma þá minnkar hvatinn til að halda áfram og aðlagar sig að nýjum viðmiðum. Fólk 

sem er með háa lærdóms aftöðu til verkefna er síður líklegra til þess að breyta hegðun sinni 

þar sem það er ekki bara leggja sig fram til þess að ná tilsettum markmiðum heldur einnig til 
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þess að þróa sig áfram í starfi og aðlaga sig að nýjum aðstæðum. Samkvæmt Elliot og 

Harackiewicz (1996) þá eru meiri líkur á því að starfsmenn með háa lærdóms afstöðu aðlagi 

sig að breyttum aðstæðum. Í þessari tilraun gæti starfsmaður með háa lærdóms afstöðu til 

dæmis haldið sjálfur utan um sína tölfræði og haldið áfram að þróast í starfi.  Dæmi um það 

eru fjórir starfsmenn sem  breyttu ekki hegðun sinni þegar inngripin voru tekin út. Þegar 

leitast var eftir skýringum að þessu kom í ljós að tveir þeirra höfðu sýnt lærdóms afstöðu 

gagnvart verkefninu. Þessir tveir skráðu niður allar sínar tölur og héldu þar af leiðandi sjálfir 

utan um allt til þess að þeir hefðu betri yfirsýn yfir verk sín. Þeir voru ekkert að spá í því 

hvað aðrir væru að gera heldur með hvaða hætti þeir gætu haldið áfram sinni þróun sem 

starfsmenn. Hinir tveir starfsmennirnir voru hins vegar nýir starfsmenn, það er því ekki 

ólíklegt að viðkomandi starfsmenn hafi ekki myndað sér neitt hegðunarmynstur ennþá sem 

gæti skýrt hvers vegna engin breyting er á hegðun þeirra. 

Það er ekki bara styrkur/magn breytinga á umhverfi sem hefur áhrif á hegðun. Dalal, 

o.fl, (2015) telja að persónueinkenni geti einnig haft áhrif á hegðun fólks í mismunandi 

aðstæðum. Þar fjalla þeir um persónustyrk og greina áhrif á hegðun út frá ýmsum 

sjónarhornum þar með töldu sjálfsmat. En samkvæmt Day (2006) er munurinn á háu og lágu 

sjálfsmati sá að þeir sem eru með hátt sjálfsmat hafa hæfileika til að meta nýjar aðstæður sem 

koma upp og aðlaga sig að þeim. En þeir sem eru með lágt sjálfsmat eru líklegir til að vera 

fyrirsjánlegir í hegðun sinni og eru síður tilbúnir til að aðlaga sig að nýjum aðstæðum. 

Þessi rannsókn er ekki án takmarkana. Einhverjir starfsmenn tóku ekki þátt í síðustu 

tveimur skeiðunum. En þar sem allt tilraunasniðið var endurtekið í heild sinni þá hafði það 

ekki áhrif á þátttöku þeirra úr fyrri mælingu. Þá var í upphafi sú hugmynd að mæla alla 

mælikvarða sem notast hefur verið við, fjöldi símtala, fjöldi tölvupósta, fjöldi verka og mat á 

frumkvæði starfsmanna sem metið var en vegna þeirra breytinga sem voru um áramótin í 

þjónustuverinu þá var tekin ákvörðun að leggja ríkari áherslu á þá mælikvarða sem starfið í 

dag byggir á.  

Það er eðlilegt að frammistaða fólks sé misjöfn milli daga og vikna og því er 

einliðasnið kjörin aðferð til rannsókna á starfsfólki því einliðasnið býr að minni villudreifingu 

en í öðrum tilraunasniðum og hefur mikið afl til að draga fram orsakatengsl (Þorlákur 

Karlsson, 2005). Til þess að styrkja innra réttmæti var haldið áfram með grunnmælingar og 

inngripið fjarlægt að nýju. En við þessar aðstæður er alltaf hætta á að starfsmenn átti sig á því 

að þeir séu þátttakendur í rannsókn og það hafi áhrif á hegðun þeirra.  
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Þó niðurstöðurnar bendi ótvírætt til þess að það að fjarlægja inngripið hafi haft áhrif á 

þjónustustig starfsmanna þá hefði verið áhugavert að sjá hvort sjálfsmat hafi einhver tengsl 

við hvers vegna sumir starfsmenn breytu hegðun sinni og hvers vegna aðrir breyttu henni 

ekki. Starfsmenn með hátt sjálfsmat þekkja út í gegn hverjir mælikvarðarnir starfs síns eru og 

vinna því markvist að því að ná þeim markmiðum sem sett eru (Day, 2006). Þegar 

töflufundirnir voru teknir út var engin leið að fylgjast með eigin frammistöðu og þá voru 

starfsmenn með hátt sjálfsmat ef til vill líklegri til þess að breyta hegðun sinni þar sem engin 

er til vitnis um frammistöðu þeirra. Starfsfólk sem er með lágt sjálfsmat er ólíklegra til að 

breyta hegðun sinni því það hugar frekar að sinni innri hvöt (Day, 2006). 
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